
ไ ท ย ไ ว ส ์
(ThaiWISE) ไทยไวส์ (ThaiWISE) ได้ประสานความร่วมมือกับ

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในการให้ 
ขอ้มลู ความรู ้ความเขา้ใจกบัคนไทยทีม่าขอใบอนญุาตมถีิน่ 
ทีอ่ยูถ่าวร (ยทูวีซีา่) ซึง่เปน็ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ำเปน็เกีย่วกบั 
การเตรียมตัวเพื่อมาใช้ชีวิตที่สวีเดน ทั้งนี้ความรู้เหล่านี้จะ
ทำให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสวีเดนเป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมศักยภาพ และ การเข้าถึงสวัสดิการ  
 และบริการของภาครัฐ 

• จัดกิจกรรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและ  
 บริการของภาครัฐ 

• จดัฝกึอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายครอบครวั 
• ประสานงานกับเทศบาลมัลเมอเพื่อจัดหลักสูตร  

 สอนภาษาสวเีดน (SFI) โดยครคูนไทยและจดัปฐมนเิทศ 
 การเขา้สูส่งัคมสวเีดน 

• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหญงิไทยและ  
 อาสาสมัครชาวสวีเดน 

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ 
• รบัแจง้กรณถีกูละเมดิ และใหค้วามชว่ยเหลอืรว่มกบั   

 หน่วยงานภาครัฐของสวีเดน 
• โดยกลุม่เปา้หมายหลกัของไทยไวส ์คอื หญงิไทยทีอ่ยู ่

 ในธุรกิจร้านนวด ทั้งนี้ในบางกิจกรรม เราได้ขยาย 
 ความชว่ยเหลอืไปยงัคนไทยในทกุภาคสว่นของมลัเมอ 
 อีกด้วย 
3. พัฒนาธุรกิจนวดไทยที่สอดคล้องต่อกฏระเบียบของ 
 ภาครัฐ 

• จัดสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ 
 ร้านนวด รวมทั้งกฎระเบียบของภาครัฐ การ  
 ทำบัญชี การจ่ายภาษี เป็นต้น 

ติดต่อ ThaiWISE ได้หลายช่องทางดังนี้ 
www.thaiwise.se 
www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/ 
E-mail  : contact@thaiwise.se 
Line ID  : Thaiwise 
โทร.  : 0793 03 27 43  
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  9.00 - 12.00 น. 

1. การโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย 

• ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจร้านนวดไทย ที่มี 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี 

• ใหส้ทิธกิบัรา้นนวดทีม่คีวามสนใจในการเขา้อบรมเกีย่วกบั 
 ระบบบัญชี ภาษี ของสวีเดน เพื่อเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้น 
 ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นตัวอย่างของ 
 การพัฒนาธุรกิจ ร้านนวดให้ประสบความสำเร็จ และ 
 ทำให้ร้านนวดอื่นๆ นำไปปฏิบัติตามได้  

• นำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบของเอกสาร   
 การสือ่สารออนไลน ์และคลปิวดีโิอ เพือ่ใหก้ลุม่เปา้หมาย 
 ที่ เป็นผู้ทำธุรกิจร้านนวดไทยได้ เข้าถึงองค์ความรู้
 ได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติ
 ได้จริง 

กิจกรรมหลักของโครงการ 

www.thaiwise.se  

www.thaiwise.se เป็นศูนย์บริการข้อมูลครบวงจรท่ี
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ 
ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากตัวบทกฎหมายของประเทศสวีเดน 
ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ใน
ประเทศสวเีดน และผูท้ีว่างแผนจะยา้ยมาอยูท่ีป่ระเทศนีอ้ยา่งถาวร 

นอกจากนั้นจะมีข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย 
อุปสรรค และความสำเร็จต่างๆ ของหญิงไทยในสวีเดน 
ซึ่งจะนำมาบอกเล่าให้ฟังในสื่อรูปแบบต่างๆ รวมทั้งคลิปวีดิโอ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิต
ที่สวีเดนให้มากที่สุด 

โดยคนไทย
เพื่อคนไทย
ใ น สวี เ ด น 



เราคอืโครงการทีจ่ดัทำโดยคนไทย เพือ่คณุภาพชวีติคนไทย 
ในสวีเดนโดยเราทำงานภายใต้การบริหารงานขององค์กรโนมี 
(Noomi) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการทำงานกับ
กลุ่มหญิงไทยในสวีเดน และต้องการให้มีคนไทยเข้ามาบริหาร
จัดการโครงการร่วมกัน อีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานภาครัฐของสวีเดนอย่างเป็นทางการ ทำให้ไทยไวส์ 
(ThaiWISE) มีความแข็งแกร่งในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่มาของโครงการ
เกิดขึ้นในปี 2560 เมื่อมีข่าวหญิงในร้านนวดไทยถูกเอารัด 

ไทยไวส์ (ThaiWISE)  
โดยคน ไทย เพื่ อคน ไทย ในสวี เดน 

ภายใตโ้ครงการไทยไวส ์มคีณะกรรมการบรหิารโครงการ 
ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการ
ดำเนินโครงการร่วมกัน  

สมาชิกคณะกรรมการประกอบด้วย : 
• หน่วยสุขภาพทางเพศ (Sexuell Halsa) 
• บ้านอีวอน (Evonhuset คือศูนย์ให้คำปรึกษา    

 เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ) 
• หน่วยบูรณาการ และที่พักอาศัย (Integration   

 och Boende) 
• หน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljoforvaltningen) 
• คณะที่ปรึกษาตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทย  
• องค์กรโนมี (Noomi) 

ไทยไวส์ (ThaiWISE) คือใคร? 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

เอาเปรียบทางเพศซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้กับองค์กรโนมี 
(Noomi) ไดจ้ดักจิกรรมลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจดสูถานการณ์
และให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในร้านนวดไทย 
ที่นครมัลเมอ (Malmo) ประ เทศสวี เดน      
ระหว่างปี 2560 - 2561 ซึ่งได้พบว่า 
หญิ ง ไ ท ย บ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ ป ร ะ ส บ  
ปัญหานี้จริงและะพบความจริง 
ต่อ ๆ มาจากงานวิจัยที่จัด                              
ทำขี้นในปี 2562 ดังนี้ 

 
 
 

 
 

ในสวีเดน 
มีร้านนวดไทยอยู่  

มากกว่า 1,000 ร้าน และมีหญิง
ไทยที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้มาก

กว่า 3,000 คน  
ใน

เทศบาล 
เมืองมัลเมอซึ่งเป็น 

เมืองที่ใหญ่อันดับสามของ 
ประเทศ มีร้านนวดไทยมากกว่า 

100 ร้าน และมีหญิงไทย 
อยู่ในภาคธุรกิจนี้ 
มากกว่า 300 

คน 

 
หญิง

ไทยที่อยู่ใน  
ภาคธุรกิจร้านนวด

ไทย มักจะประสบปัญหา 
“ขาด” คือขาดความรู้ความ

เข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสงัคม
สวเีดน การเขา้ถงึสวสัดกิาร 

และ บริการทาง
สังคมของ
ภาครัฐ 

หญิงไทย 
ต้องเผชิญภาวะของ  

ความ “เสี่ยง” ที่จะถูกเอารัด
เอาเปรียบจากการว่าจ้างที่ไม่
ยุติธรรม และเสี่ยงที่จะถูกเอารัด 

เอาเปรียบทางเพศ 

  
เนื่อง 

จากสวีเดน
เป็นประเทศที่มีการ

ควบคุม การทำธุรกิจร้าน
นวดอย่างเข้มงวด ดังนั้นเมื่อผู้
ประกอบการบางส่วน ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และ

กฎหมายทำให้เกิดอุปสรรค 
ในการพัฒนาธุรกิจ 

ในระยะยาวได้  

ร้ านนวดไทย 

จากงานวิจัยอย่างลึกซึ้งนี้เอง ก็ทำให้เทศบาลเมืองมัลเมอ 
ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการ ในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับองค์กรโนมี (Noomi) อย่างจริงจัง ซึ่งนั่น
คือที่มาของโครงการไทยไวส์ (ThaiWISE) 

โครงการไทยไวส์ (ThaiWISE) :  
ความร่วมมือเพื่อช่วยหญิงไทย 

ไทยไวส์ (ThaiWISE) เป็นโครงการนำร่องที่ เกิดจาก
การรว่มมอืระหวา่ง องคก์รโนม ี(Noomi) เทศบาลนครมลัเมอ 
และกลุม่ตวัแทนหญงิไทย โดยโครงการไดเ้ริม่ขึน้ในเดอืนกนัยายน 
2562 และได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนา
ความเทา่เทยีมทางเพศแหง่สวเีดน ซึง่เทศบาลมลัเมอเปน็พืน้ที่

แรก ที่ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการไทยไวส์ 
(ThaiWISE) ในอนาคตประสบการณจ์ากการทำงาน 

ในโครงการนำร่องนี้ จะถูกถอดออกมาเป็น 
บทเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมและขยาย

โครงการไปสู่ เมืองอื่นๆ ที่มีปัญหา
คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม

หญิ ง ไ ท ย ใ น เ มื อ ง ต่ า ง ๆ 
ของสวีเดนได้มากขึ้น 

 

 

 

 

คนไทยทุกคนมีสิทธิและสามารถมีส่วนร่วมในการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองได้ โดยเราถือว่านี่คือ 
หัวใจสำคัญของไทยไวส์ (ThaiWISE) โดยหญิงไทยจะ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ในสองส่วน คือ  

1) การเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 
โครงการ เป็นกระบอกเสียงแทนหญิงไทย และร่วมกัน 
แก้ปัญหาให้หญิงไทย ตามความรู้ความสามารถของตน 

2) ประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมคนไทยใน
สวีเดน ซึ่งในปัจจุบันมีสมาคมต่างๆ จดทะเบียนมากกว่า 
30 สมาคม และยังมีกลุ่มหญิงไทยอื่นๆ ที่อาสาสมัคร 
ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยด้วยกัน 
โดยจะประสานงานในการให้คำปรึกษา และการแจ้งหรือ 
ส่งต่อกรณีที่ถูกละเมิด ต่อหน่วยงานของภาครัฐเพื่อ
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและตรงจุดต่อไป 


